
Posudek oponentky 

na diplomovou práci Nguyen Hoag Long 

na téma: 

Předběžná opatření v civilním řízení 

 

Autor předkládá k posouzení diplomovou práci na shora uvedené téma o rozsahu 67 stran 

vlastního textu. Práce obsahuje všechny náležitosti a přílohy formálního rázu. 

K volbě tématu: 

Jak autor sám v úvodu zdůrazňuje, představuje předběžné opatření, efektivní nástroj ochrany 

práva.  Z toho vyplývá i jeho časté využívání v praxi. Protože vydání předběžného opatření je 

pojmově založeno na popření základních principů procesu, dokonce i ústavních (i proto byla 

opakovaně právní úprava testována Ústavním soudem ČR), je s ním spojeno relativně vysoké 

riziko újmy. I to je důvod, proč lze téma diplomového zadání vítat. 

K systematickému rozvržení tématu: 

Text práce je rozvržen v zásadě logicky do dvou hlavních částí. Autor použil jako hledisko 

pramen právní úpravy předběžného opatření, tj. občanský soudní řád a zákon o zvláštních 

řízeních soudních. V rámci ústní obhajoby by měl  autor  doplnit vysvětlení zda a na základě 

jaké úpravy se realizují předběžná opatření v řízení insolvenčním a rozhodčím. Obě hlavní 

části předložené práce jsou pak  velmi podrobně vnitřně členěny.    

K vlastnímu zpracování tématu:  

 Dvěma zmíněným hlavním částem práce předchází část obecná, v níž autor vykládá základní 

obecné souvislosti předběžných opatření. Pokud jde o vymezení podstaty předběžného 

opatření, opírá se autor výlučně jen o judikatorní definice. Předběžné opatření je však institut 

s dlouhou historií a má své zakořeněné doktrinální vymezení. Stručně autor připomíná kořeny 

předběžného opatření v českém civilním procesu, resp. zásadnější novelizace a přijetí z.ř.s., 

které je i základním bodem jeho systematického přístupu. 

Druhá část práce se zabývá obecnou úpravou předběžného opatření v o.s.ř. Postupně se zde  

rozebírá účastenství, pravomoc a příslušnost soudu a další procesní podmínky. Pokud jde o 



okruh účastníků, uvažuje autor pouze o samostatném společenství. Ve svých výkladech se 

autor opírá o reprezentativní dobře zvolený okruh pramenů, pracuje výborně s judikaturou. 

Své výklady adekvátně rozvíjí u významnějších a složitějších otázek (například ohledně   

práva účastníka, proti kterému návrh na vydání předběžného opatření směřuje, být slyšen 

nebo ohledně požadavku složit jistotu, resp. doplatit jistotu na výši stanovenou soudem nebo o 

sporné otázce, zda lze výživné předběžným opatřením také snížit). Tam všude jde o výklady 

zasvěcenější s přesvědčivou argumentací, která svědčí o výborné autorově orientaci ve 

zkoumané problematice. Fundovaná práce s judikaturou je i v partii věnované obsahu 

předběžného opatření, kde autor detailně připomíná judikatorní postoje k otázce jakou 

povinnost, resp. omezení, lze předběžným opatřením nařídit (včetně otázky, zda lze povinnost 

nařídit i třetí osobě nebo zda lze prodloužit lhůtu k trvání předběžného opatření). Zejména pak 

oceňuji výklady ohledně nezbytnosti odůvodnění usnesení, kterým se předběžné opatření 

vydává (autor opět zasvěceně komentuje judikatorní vývoj). Podobně kvalitně jsou 

zpracovány i další fáze průběhu řízení o předběžném opatření, včetně opravných prostředků. 

Třetí část hodnocené práce se zabývá předběžnými opatřeními vydávanými podle z.ř.s., tj. ve 

věcech domácího násilí a při úpravě poměrů k  dětem. I zde jde o vysoce fundované výklady 

(viz např. autorovu argumentaci k otázce, kdo je legitimován k podání návrhu na předběžné 

opatření ve věcech poměrů dětí). 

Závěrečná autorova úvaha shrnuje jeho poznatky a vyjadřuje autorovy návrhy řešení, přičemž 

v rámci ústní obhajoby by měl doplnit svou představu o způsobu určení doplatku jistoty. 

Závěr: 

Diplomovou práci Ngyuen Hoag Longa považuji za zdařilé  zvládnutí diplomového zadání, 

kterým autor plně prokazuje osvojení metod analýzy práva, jakož i schopnost fundované 

argumentace a práci proto doporučuji k ústní obhajobě. 

Předběžná klasifikace: výborně. 

V Praze dne 2.5.2020 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

  


